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 PARAA vinda do  Cristo e como o mundo o recebeu

  "A manjedoura assinalava a ponto inicial da lição
salvadora do cristo, como a dizer que a humanidade
representa a chave de todas as virtudes. Começava a
era definitiva da maioridade espiritual da Humanidade
terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação
divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a
todos os corações."

  (Emmanuel, A caminho da luz, 19. ed., p., 105).
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JUVENTUDE
 PARAOs cristos de Deus 

  "Estas palavras: 'E ficai certos de que estarei
sempre convosco até a consumação dos
séculos'. disse-as Jesus com referência a sua
missão de Espírito protetor e governador da
Terra, missão que começou quando da
formação do vosso planeta e ultrapassará os
séculos dos séculos."

 (Roustang, Os quatro evangelhos, v. 3, 8. ed., p. 521)..
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JUVENTUDE
 PARAO corpo fluídico de Jesus

  "O Cristo-Jesus, Senhor da verdade e da inteireza, foi o
único espírito absolutamente completo, com todas as suas
faculdades plenamente desenvolvidas e em perfeito
funcionamento, que se MATERIALIZOU TOTALMENTE na
Terra, assumindo por inteiro a biologia e a morfologia de um
homem, com tudo o que compõe um organismo humano,
sem faltar absolutamente nada, personificando o modelo
físico e espiritual, perfeitos por excelência, do homo sapiens,
na futura e mais elevada conformação biomentofísica..." 

(Áureo, Universo e vida, 8., ed., p. 116-117)
 ..
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  "Quantas verdades transcendentes e desconhecidas
nos foram reveladas por Jesus e registradas no seu
evangelho divino! Até que a palavra amorosa e sábia
do mestre nos esclarecesse, que ideia fazíamos de
nós mesmo? Na pobreza de nossa imaginação, não
passávamos de seres criados ao acaso dos caprichos
de deuses indiferentes e cruéis..." 

(Áureo, Universo e vida, 8. ed., p. 120).
 ..
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 "Maior revolucionário de todas as épocas, não empunhou
outra arma além daquelas que significam amor e
tolerância, educação e aclaramento..." 

(Emmanuel, A caminho da luz, 19. ed., p. 123-124) 
 
 

  Em cada dia de sua Jornada, Jesus nos trouxe um
ensinamento, mas o maior de todos é o amor! O que você
tem feito para praticar esse amor que ele ensinou?
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    A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos
seres; extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que,
ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os
seus irmãos em sofrimento! Ditoso aquele que ama, pois não
conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os
pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando
Jesus pronunciou a divina palavra - amor, os povos
sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança
desceram ao circo." 

(Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 124. ed., p. 213)


